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Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

„Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i 

szkolenia zawodowego osób dorosłych” 
 

Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie: 

Projekt – oznacza przedsięwzięcie pt. „Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia 

zawodowego osób dorosłych” 

 

Projektodawca – Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (Lider), Slovenski Gradbeni 

Grozd, Gospodarsko Interesno Zdruzenje (Partner) 

 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt „Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia zawodowego osób 

dorosłych” o numerze 2021-2-PL01-KA210-VET-000049680 jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego i realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie 

Doradcze i Konsultingowe (Lider) oraz Slovenski Gradbeni Grozd, Gospodarsko Interesno 

Zdruzenje (Partner). 

2. Biuro Projektu znajduje się w Białymstoku przy ul. Lipowej 32, lok. 304 (czynne w dni robocze 

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00). 

3. Okres realizacji Projektu: 01.03.2022r. – 28.02.2023r. 

4. Celem projektu jest sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, 

szkolenia osób dorosłych, a także podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych 

organizacji, budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i 

międzysektorowych co w efekcie zapewni umożliwienie transformacji i zmian prowadzących do 

poprawy każdej z organizacji.  

 

§2 

ZAKRES DZIAŁAŃ W PROJEKCIE 

W ramach Projektu realizowane będą następujące działania: 

1. kompleksowa realizacja SZKOŁY MANAGERA w Polsce 

a) szkolenia dla osób dorosłych tj. 1 szkolenie dla 40 osób  

b) wizyty studyjne w firmach celem wymiany doświadczeń, nauki dobrych praktyk  

c) konsultacje merytoryczne z trenerami Partnera w celu opracowania wspólnych materiałów, 

scenariuszy szkoleń, programu szkoleń, narzędzi i metody warsztatowej, ankiet dla uczestników. 

Szkoła Managera będzie dedykowana do osób aktywnych zawodowo, które chcą podnieść swoje 

kwalifikacje i kompetencje. Szkoła Managera będzie odpowiedzią na zgłaszane potrzeby firm 

zrzeszonych w obu klasach tj. zostanie przedstawiona wiedza w zakresie Lean Management, która ma 

na celu przekazanie informacji, w jaki sposób można i należy eliminować marnotrawstwo podczas 

procesów produkcyjnych przy tworzeniu elementów konstrukcyjnych budynków i budowli 
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zeroenergetycznych. W szczególności w Szkole Managera uczestnicy poznają nowoczesne 

rozwiązania cyfrowe, które pomogą w redukcji odpadów, oszczędności zasobów, takich jak energia 

elektryczna, woda, surowce. Bez wątpienia tematy poruszane w Szkole Managera będą miały wymiar 

ekologiczny jak i wymiar cyfrowe. Np. jednym z bloków szkoleniowych będzie blok poświęcony 

technologii BIM i jej korzystnego wpływu na proces realizacji budynków zeroenergetycznych. W 

ramach Szkoły Managera odbędą się tez wizyty studyjne w polskich firmach celem wymiany 

doświadczeń i podpatrywania dobrych praktyk wdrożeniowych. W Szkole Managera wezmą udział 

przedsiębiorcy z obu krajów. W ramach Szkoły Managera zostaną zaangażowani trenerzy, którzy 

wspólnie z trenerami z kraju Partnera wypracują metody szkoleniowe, scenariusze i materiały dla 

uczestników Szkoleń. 

 

1. kompleksowa realizacja SZKOŁY MANAGERA w Słowenii 

a) szkolenia dla osób dorosłych tj. 1 szkolenie dla 40 osób  

b)wizyty studyjne w firmach celem wymiany doświadczeń, nauki dobrych praktyk c)konsultacje 

merytoryczne z trenerami Lidera w celu opracowania wspólnych materiałów, scenariuszy szkoleń, 

programu szkoleń, narzędzi i metody warsztatowej, ankiet dla uczestników. 

Szkoła Managera będzie dedykowana do osób aktywnych zawodowo, które chcą podnieść swoje 

kwalifikacje i kompetencje. Szkoła Managera będzie odpowiedzią na zgłaszane potrzeby firm 

zrzeszonych w obu klasach tj. zostanie przedstawiona wiedza w zakresie Lean Management, która ma 

na celu przekazanie informacji, w jaki sposób można i należy eliminować marnotrawstwo podczas 

procesów produkcyjnych przy tworzeniu elementów konstrukcyjnych budynków i budowli 

zeroenergetycznych. W szczególności w Szkole Managera uczestnicy poznają nowoczesne 

rozwiązania cyfrowe, które pomogą w redukcji odpadów, oszczędności zasobów, takich jak energia 

elektryczna, woda, surowce. Bez wątpienia tematy poruszane w Szkole Managera będą miały wymiar 

ekologiczny jak i wymiar cyfrowe. Np. jednym z bloków szkoleniowych będzie blok poświęcony 

technologii BIM i jej korzystnego wpływu na proces realizacji budynków zeroenergetycznych. W 

ramach Szkoły Managera odbędą się też wizyty studyjne w polskich firmach celem wymiany 

doświadczeń i podpatrywania dobrych praktyk wdrożeniowych. W Szkole Managera wezmą udział 

przedsiębiorcy z obu krajów. W ramach Szkoły Managera zostaną zaangażowani trenerzy, którzy 

wspólnie z trenerami z kraju Lidera wypracują metody szkoleniowe, scenariusze i materiały dla 

uczestników Szkoleń. 

 

2. Upowszechnienie wyników projektu na szeroką skalę:  

a) konferencja upowszechniająca projekt (ok. 100 osób) 

b) konferencja podsumowująca projekt z podkreśleniem efektów projektu (ok. 100 osób) 

c)opracowanie i wydruk Przewodnika dobrych praktyk  

 

3. Upowszechnienie wyników projektu Partner: 

a) konferencja upowszechniająca projekt na zakończenie projektu (ok. 100 osób) 

 

§3 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w formie ciągłej w okresie realizacji projektu 

2. Uczestnikami Szkoły Managera będą menadżer firm, dyrektorzy produkcji, kierownicy produkcji, 
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konstruktorzy, inżynierowie etc. Aby zapewnić otwartość projektu do Szkoły Managera będą 

mogły zapisać się również osoby spoza organizacji Lidera jak i Partnera (firmy spoza klastrów) - 

grupa docelowa obejmuje w zasadzie wszystkie dorosłe osoby, które są aktywne zawodowo i 

które pracują w firmach funkcjonujących w branży budowlanej.  

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków określonych w §3 pkt. 2 

niniejszego regulaminu, jest wypełnienie złożenie w Biurze Projektu formularza zgłoszeniowego 

4. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej Beneficjenta.  

5. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

6. Po zakwalifikowaniu do Projektu BO podpisze deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz umowę. 

 

§4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Każdy uczestnik ma prawo do otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy 

dydaktycznych przewidzianych w projekcie, 

2. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie,  

każdy uczestnik ma obowiązek: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

b) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go, 

c) uczestniczenia działaniach w ramach projektu i potwierdzania obecności własnoręcznym 

podpisem na liście obecności, 

d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

e) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z organizacją Projektu dotyczących jego 

osoby, 

f) odbioru, za potwierdzeniem, wszelkich materiałów i zaświadczeń. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są decyzją Koordynatora 

Projektu. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach. 

Zmieniony Regulamin będzie każdorazowo zamieszczany na stronie internetowej projektu. 

 

 


